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PRI LA NECESECO

DE DU NOVAJ PREPOZICIOJ

Sub tiu titolo : Pri la neceseco tle du  
novaj prepozicioj, S a m id e a n o  publikigis 
en la numero de 15 Oktobro de Lingvo 
Internacia artikolon tre interesan, kies 
resumo estas jena :

Mankas al esperanto unua prepozicio per 
komprenebligi lipazojn tiajn ĉi : akcepto de 
la k'|nOT'‘sanf'’ de la Cala isa gruno, almi

lito w .
prepozicio por montri 

la devenon, la lokon cle ekmovo, de foriro, 
de disigo, de dependo (fizika aŭ morala) en 
tiaj frazoj : foriro de Napoleono de la Elba 
insulo ; disigo de Ludoviko Deksesa de lia 
familio, dependo de ministroj de Parla
mento, vido de la Blanka Monto de la 
Brevent monto.

Mankas a m b a ŭ  p repoz ic io j en ĉ i t iu  

hernia frazo: d is igo  de  Korpo X de ko rpo  Y 
per re a k t i lo  Z de s in jo ro  V.

Evidente en tiuj frazoj kaj en multaj 
aliaj similaj, la uzo de la prepozicio de igas 
la sencon malklara, eĉ tute nevidebla.

Sed ĉu estas necese krei du novajn pre
poziciojn por korektigi tion ? Eble oni 
povus uzi tion kion esperanto jam havas.

Ekzamenu ni ja  la unuajn ekzemplojn.
I , a vortoj akcepto kaj alm ilito  havas du 
komplementojn komencantajn de la prepo
zicio de ; kial ? Tial ke iii estas verbaj 
nomoj, tio estas nomoj enhavantaj sencon 
de verbo. Oni scias ke ĉia verbo aktiva 
ricevas subjekton kaj objekton (aŭ rektan 
komplementon, kiel ni diras france) : Petro 
akceptis Pafilon, Normanoj almilitis An
g lio n . Kaj kiam la verbo estas anstataŭita 
per verba nomo, ĝia subjekto farigas kom- 
jlemento de I’ nomo verba, kaj ricevas 
a prepozicion de : akcepto de Petro, alm i

lito de Normanoj ; sed ankaŭ la objekto de

subjekta komplemento, laŭ la suprediritaĵo.
Fine restas bezono pri prepozicio de 

deveno, ekmovo, foriro, disigo. Tin ĉi 
prepozicio ekzistas ja  en esperanto, sed ĝi 
dormas. Tio estas for kiu similas je la 
propozicio angla from signifanta deveno, 
ekmovo, foriro, disigo. Oni uzas ĝin pres-
I r* /v i i f  \ 11 f I r i i  a  4* i f « *« a ^ i 1« k m V Pkaŭ nur en kunmetitaj vortoj, kiel forper
mesi, (I), foriri, forrompi, forŝteli, ktp. 
Sed kion signifas : mi forpermesas mian

aj

f i

rverbo farigas komplemento antaŭita de 
dua prepozicio de : akcepto de Paŭlo, almi
lito de Anglujo. Do ni havas tie ĉi komple
mentojn subjektajn kaj komplementojn 
objektajn.

L a  subjekta komplemento ricevas regule 
la  prepozicion de, car oni diras : li estas 
akceptita de Petro. Sed ofte, en la espe
ranta uzado, la  objekta komplemento estas 
enkondukita en la frazojn per la prepozicio 
pri. Se Samideano ankaŭ uzus tion, li ne 
plendus pri tiu ĉi punkto : li diru tute kom
preneble : akcepto de Petro pri Paŭlo ; 
almilito de Normanoj pri Anglujo kaj eĉ se 
tio ne plaĉus al li — kaj kial ne ? —  li 
rajtus skribi : akcepto de I etro je Paŭlo,
almilito je Anglujo de Normanoj. Efektive,
oni rajtus diri : Petro akceptis je Paŭlo, 
Normanoj almilitis je Anglujo, car la pre
pozicio je regule rajtas anstataŭi 1’akuza-
tivon. . .

Tamen mi preferas, en tiaj okazoj, la
uzadon de pri. . . . . .

Oni ofte invitis la esperantistojn diri : 
amo al Dio (amo kiun ni havas por Dio), 
por diferencigi ĝin de : amo de Dio, tio 
estas : amo kiun Dio havas (por la homoj). 
Sed tie ĉi amo estas nomo tirita el aktiva 
verbo. Do kiam Dio estas subjekto mi 
diras : amo de Dio ; sed kiam li estas 
objekto, mi diras : arao pri Dio. Tio sajnas 
al mi almenaŭ tiel logika kiel : amo al
Dio, kiu estas germanismo : die Liebe zu 
Gott.

Aliparte, por esprimi la komplementon 
de dependo, ni posedas la prepozicion je. 
Certe je markas la intiman kaj naturan 
rilaton inter du vortoj. Kiu ne komprenus 
tion ĉi tre regulan : la ministroj dependas 
je Parlamento. De oni ankaŭ tre kompre
nus : dependo de la ministroj je Parla
mento. Rimarku ke ini donima prepozicion 
de al la vorto ministroj, kiu estas ankaŭ

(I) Mi ne vidas la difekton kiu kissus, Iau 
Sam ideano , en : Tiu gardeno estas ornamita 
per floroj de lerta ^ardenisto. Car ĝi signifas 
tre k lare : lerta ^ardenisto ornamis gardenon 
per Horoj ; Horoj estas ornam ilo j.

—  C  J -----------------—  —  —  —  I »  ^  —  • • •  v /  * / a  I  |

serviston, mi foriras de ja  urbo ? Nur tion : 
mi permesas ke mia servisto iru for, mi 
iras tor koncerne la urbo, aŭ pli simple : 
mi permesas mian serviston (iri) for mi, 
mi iras for la urbo.

Se oni konsentus uzi la prepozicion for 
kiel mi proponas, oni ricevus la du prepo 
ziciojn sajne mankantajn al esperanto ; ka 
oni nenion kreus.

Eble oni riproĉus : se vi ne kreas vorton,
vi almenaŭ ŝanĝas la sencon. L a  sencon ? 
N e ; oni vidis tion supre. Nur la uzadon kaj 
iomete nur. Cu tio estas malpermesita?

Certe mi ne estas la kreinto de esperanto, 
sed lia ekzemplo inspiris min. E n laan taŭa  
tempo, kiam li volis diri : « mi stelis al li » 
li diris : « mi ĉirkaŭŝtelis lin. » Poste, li 
rimarkis ke tiamaniere la vorto ĉirkalestis  
tirita inalproksimentro for sia proprasence, 
kaj li sangis tiel : « mi priŝtelis lin. » Kaj 
en la Vortaro germana-esperanta mi ri
markis multajn verbojn tiel kunmetitajn, 
kaj signifante ke la ago de la verbo rilatas 
nur ion koncernantan la objekton.

Tio estis nek kreajo, nek sango de senco, 
sed sango de uzado. Kaj en tiaj sangoj 
konsistas precipe la evoluado...

Do la frazoj de Samideano farigis sen- 
danĝere, kaj —  mi opinias — sen malkla
r a j  : akcepto pri Ia kongresanoj de la Ca
lais a grupo, almilito pri Anglujo de Nor
manoj — foriro de Napoleono for la Elba 
insulo, disigo de Ludoviko Deksesa for lia 
familio, dependo de ministroj je Parla
mento, vido de la Blanka Monto for la 
Brevent monto — disigo pri korpo X  for 
korpo Y  per reaktilo Z de sinjoro X  (tio 
estas : disigo farita pri korpo X).

Mi skribis : vido de la Blanka Monto for 
la Brevent monto. Sed tio ne estas anko
raŭ gusta. Supozu ni la frazon : mia frato 
vidis la Blankan Monton for la Brevent 
monto. Gi fariĝos : vido de mia frato pri 
la Blanka Monto for-la Brevent monto.

Tamen ĉu iu ne komprenis unue : vido de 
la Blanka Monto? El tio iii devas konkludi 
generale oni povas uzadi, kiel oni faras de 
dekok jaroj, la prepozicion de anstataŭ pri 
kaj for. K u n ja  malgranda diferenco : pri 
estas pli ofte necesa ol for. Kaj pro tio la 
esperantistoj jam  de longa tempo uzas ĝin.

Ali memoras la prepozicion francan A kiu 
uiii igas por multe*go da roloj : ii est k la 
ville, u marche a (juatre pattes, ii se tient 
a deus iuaina : a signifas preskaŭ ĉion ; sed 
se oni volas precizigi, aŭ nur insisti pri la 
komplemento, la frazoj ŝanĝas tiel ĉi : ii 
est daris la ville, ii marche sur q u atre 
pattes, ii se tient par ses mains. En ambaŭ 
manieroj, la senco objektiva restas sama: li 
estas en la urbo, li marsas sur kvar piedoj, 
li tenas sin per la manoj; sed la subiektiva 
nuanco estas iomete alia.

Same okazos pri la prepozicio de unu
parte kaj la trio de prepozicioj de, pri, for,
aliparte.

S e i i e l .

N. B. —- Mi tute ne malaprobas la tra
dukon : akcepto de kongresanoj per Ca- 
laisa grupo, car nenia dubo aperas en la 
senco. P lu la  ideo de « aganto » kaj de 
« aganta ilo » tre ofte tiel proksimiĝas unu 
al alia ke sendanĝere estas ilin konfuzi 
kaJ ke eĉ povas ilin distingi nur tiuj kiuj 
akiris lertecon en logikado.

Cetere en ciaj aferoj gramatikaj , mia 
konkluda parolo — al mi gramatikisto — 
cstos : plej granda libereco en komprene
bleco ! Lar nii sperte scias ke ia ajn lingvo 
sen libereco estas necese tre malfacila. 
Esperanto ne povus do resti facila se ĝi ne
g a r d u s  l ib e re con . . .  en  l a  l im o j  de  kom pre-  

b le co . I refer inde es tas  la s i  en  o m b ro  Kel

k a jn  n u a n c e to jn  de  id e o ,  o l k o m p l ik i  ĉ io n
pro troa zorgo pri detaletoj.

(I) Mi komprenas formangi panon tiel ĉi : 
manĝi la panon liamaniere ke gi farigas for 
de la loko kie gi estis, ke konsekvence nenio 
restas de ĝi : ralo formanĝis la panon.

DIVEBSAJO J

L a  K ongreso  de Genevo

(Septembro 1906)

Organiza Komitato

Prezidanto : Dr Maurice Bo u v ie r .

Vice-Prezidantoj : Dr Th. R en a ro  kaj F 
Thiŭiiaud

Sekretario generala : Edra. P r iv a t .

Sekretarioj : H o d l e r , Mo n o d , O d ie r , E. M 
B e r n a r d .

Kasisto , J . M e v la r d .

E n  la  K ongreso  de M ons

En la Kongreso Internacia de tutmonda 
disvastigo ekonomia de Mons, S0 kapitano 
L e m a ir e , la fervora belga propagandisto, 
aklamigis la jenan voĉdonon :

« La Monsa Kongreso rekomendas al siai 
membroj la lernadon de Esperanto. Tiu ler
nado estas necesega por tiuj, kiuj volas pri
paroli kompetente la demandon pri internacia 
lingvo, dua lingvo la sama por ĉiuj.

Kvar horojn bezonas meza inteligento por 
skribi kaj legi Esperanton farante nur kelkajn 
erarojn.

Kiam tiu unua peno estas farita oni reko
nos, ke plena instruado de Esperanto postulas 
nur dekduon da lecionoj.

De tiam la venontaj Kongresoj povos akor
digi por peti enskribon de Esperanto en ler
nejaj programoj. »

Multegaj gazetoj raportis pri tiu signifa 
sukceso. Ni rimarkas ĝin en fa itala La Na
zione ĉiutagulo, sed kun tiu miriga fakto ke 
K® Lemaire aliformigis en ia K° Lokaire, 
kiun ni ne havas la honoron koni.

CĴirkaŭ L y on

Slno Sarpy faras la kvar kursojn sekvan
tajn :

1° Villeurbanne, en la urbdomo, tiu kurso 
estis anoncita de urbaj afiŝoi.

2° Les Charpennes kurso organizita de la 
Societo Amicale des jeunes gens des Char
pennes, ĝi estas tre vizitata (en lerneja 
Grupo).

3° Oullins, en la urbdomo, organizita de la 
esperantista oulina Grupo.

4° Lyon-lirotteaux, kurso fondita de la Pre
zidantino ĉe la Association des jeunes filles 
du 6mt arr* (en lerneja Grupo).

G ru p o  de Sceaux

La agema grupo de Sceaux(So), Seine, dau
rigas sian propagandon.

Jurnalo rondiranta estis organizita defgru- 
panoj kaj multe da ili kunlaboras al ĝi.

Atendante la rekomencon de 1’kursoj. ĉiun 
vendredon vespere okazas en la urbdomo kun
venego por interparoladi nur esperante, kaj, 
tiafoje, unu grupano, montrita de 1’sorto, 
estas devigata tari esperantan paroladeton pri 
iu ajn temo.

Fine la komitato de 1’Grupo decidis pagi al 
grupanoj unu abonon (unu por ĉia familio), al 
dek numeroj de Esperanto-jurnalo.

Sep anoj de 1'Grupo sukcesis antaŭ ne longe 
ricevi la Ateston pri lernado.

Dro Maii,lard.

G rupo  de Sens

Niaj kursoj rekomencis de unu monato kun 
pli kaj pli da aŭdantoj fidelaj. Sro Deshavs 
faras du publikajn kursojn (elementan kaj 
superan), kaj ankaŭ unu en la liceo, antaŭ 
40-50 grandaj lernantoj.

Nun ĉe la publikaj kursoj, ni elirante kantas 
la tre vivan kaj facilan kanton de Fin0 Scha- 
fer « Antaŭen u.

La soldatoj kaj suboficiroj jam konas la 
vojon al la kurso kaj kelkaj farigas bonaj 
adeptoj.

Esperanto-jurnalo estas tre batata ĉe ni kaj 
ni ĝin uzas por legado kaj ekzercoj

R. D.

E spe ran to  en  sporto j

Bohema gazeto sportista Halftime , kiu 
eliradas ĉiusemajne dum sezono, enhavas, 
ĉiunumere unu pagon dedlĉitan al Esperanta 
anguleto de Halftime, kies t. lecionoj espe
rantaj konigas al legantoj la lingvon mem
2. kroniko esperantista notas bohemo ĉiujn 
progresojn de esperanto 3. esperanta rapor
tanto enhavus la esperantajn sciigojn pri 
gravaj okazintajoj sportistaj 4, parolejo res-

f'ondas boheme aŭ esperante la demandojn de 
egantoj. En frunto de anguleto la redakcio

reD rĥsaa I n. t r a d i ik n in  rlo lo tonA i
— augui ci u iii rtJuaKClO
represas la tradukojn de leteroj salutaj rice
vitaj de er r s» vai J ~ _____
antiataj

anguleto estas trezorge kaj sisteme redaktata 
de s-ro Hynek Bouŝka, kiun delegis por tio 
Esperantista klubo en Braha Iau peto de 
I'redakcio de Halftime. La fondo de tiu ĉi 
konstanta rubriko estos sendube tre frukto
dona, ĉar, kiel konate, inter Bohemoj estas 
multaj sportistoj en ĉiuj sferoj societaj kaj la 
nombro da abonintoj de Halftime estas 
granda. Kiu interesus pri la afero skribu al ; 
Esperanta anguleto de Halftime Praha-Kr&I. 
Vinohrady. 1273. Bohemujo-Aŭstrio.

H. Kau fm a n n .

Tra n ia j  ko lego j

Se juna, bela filino ridas kaj reridas sen
kape ; tiam estas — printempo.

Se bela virino kisas kaj sopiras esti kisita ; 
tiam estas — somero.

Se kvardekjara virino ekvidos la unuan 
blankan haron sur sia kapo kaj deziras, ke Si 
estus amota de juna poeto; tiam estas — 
autuno

Se blankhara virino maljuna ĝemas, ĉiam 
ĝemas kaj ĝemante murmuras; « Ho I kial mi 
ne amis plim ultfo je? » tiam estas — ... la 
vintro.

(Hungara Esperantisto).

T ra  la  M ondo

La kvara numero de Tra la Mondo estas 
preskaŭ tuta dediĉlta al Rusujo kaj Japanujo.

Jus leginte gin, mi ne povos kaŝi mian opi
nion, ke naciaj revuoj ne povus pli interese 
raporti pri tio.

Tamen ĝi estas tre originale redaktata kaj 
tute ne represo aŭ traduko de aliaj revuoj, 
sed propra kaj esperantista informajaro.

PRI LA PROJEKTO 
DE Sro CHAPPELLIER

i.

L a  sistemo de S r0 Chappellier estas tia, 
ke du personoj diversnaciaj, uzante ĝin, 
povos reciproke... ne komprenigi.

Cedeme, mi imagas la sistemon plene
I  r  / V  %  / N  r i  a  « i  i  A  a  \  M  I a s  1 «  n  «  I  I '  .  . .  •  't *
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vitaj de pli gravaj Esperantistoj aŭ de esper- 

sportistoj fremdlandaj. Esperanta

i i u . u v o . i l  ,  I U .  O d e l a j  j j u p u i u j ,  voie ue voie,
lernis ĉu unu ĉu la alian el la diritaj lingvoj. 
Tiu lasta elekteblo estas la precipa utilo de 
la duopigo, ĉar la uzado ĉiea kaj samtempa 
de uu lingvoj estus troaĵo.

Germana negocisto, kiu konis nek la 
lingvon anglan, nek la francan, rezignaciis, 
kvankam malkontente, lerni la plej profi
tan lingvon por siaj fremdaj rilatoj : li 
ellernis la francan.

France, li skribas al negocisto hispana.
L a  Hispano, ankaŭ, ne konis la lingvon 

anglan nek la francan. Tamen, egale mal
kontente, li rezignaciis lerni la plej profitan 
lingvon por siaj fremdaj rilatoj : li ellernis 
la anglan.

L i ricevas la leteron france skribitan de 
la Germano. Per letero angle skribita, li 
petas klarigojn de sia korespondanto kiu 
konas nur la lingvon francan krom la sian 
propran.

Kredeble, li nenion ricevos.
Mi opinias ke ambaŭ negocistoj, post 

tiu-ĉi provo — kaj pruvo — lernos Espe
ranton.

Vi diros al mi ke oni povus fari deva nur 
unu lingvon, ĉu anglan, ĉu francan. — Jes, 
sed la duopigo precize estas la ori ' ’ A 
en la projekto de S ”  Cha 
la duopigon, vi formetas

stas la originalajo 
ippellier. Formetu 
fa sistemon.

Cetere, la rimarkoj de Sr° Breal pri la 
duopigo, aŭ pli guste pri la uzado de ia 
lingvo natura, estas plene aprobindaj. La 
uzado de lingvo natura, li diras, pli riĉigas 
la vivon spiritan ol la uzado de lingvo arte
farita; ja, per lingvo natura, oni povas legi 
ĵurnalojn de popolo, kontaktigi kun giaj 
statistoj, pensistoj kaj poetoj. Tio-ĉi estas 
tute prava, almenaŭ en la nuna tempo.

Konvenas, tamen, rememorigi pri tio, ke 
la celo de lingvo internacia, sercata de la 
duopigo, aparte, estas faciligi la rilatojn 
internaciajn. Cu la sistemo de Sro Chappel
lier nur celas ri ĉi gi Ia vivon spiritan de la 
homaro ? Por tio, ne bezonigis elpensi sis
temon. Sufiĉe estis diri : « Ellernu lingvon 
fremdan. » Per la duopigo, ĉiuj popoloj 
legos ĵurnalojn, konatigos kun statistoj, 
pensistoj kaj poetoj de Anglujo, Francujo
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kaj Unuigitaj Statoj. Sed la aferoj de tiuj-ĉi 
regnoj ne estas, kiel iliaj lingvoj, interna
ciaj : por la aferoj kaj rilatoj inter la ceteraj 
nacioj, t. e. internaciaj, la lingvoj duopigi
taj valoros nur kiel ilo de parolo aŭ skribo.

Taksonte la valoron de tia ilo, oni devas 
ekzameni kiel ĝ i taugas por esprimi la ideojn 
kaj sentojn de ĉiuj, kaj ne sole de tri nacioj. 
Reprenante la jam  diritajn negocistojn ger
manan kaj hispanan, mi vidas ke ili tute 
malzorgegis pri la maniero laŭ kiu Francoj 
aŭ Angloj farus aferon similan al ilia. Ili 
nur petis komunikilon.

Jam de longe, oni pruvis ke Esperanto 
estas komunikilo pli simpla, pli racia, pli 
perfekta, pli facile uzebla kaj akirebla ol 
ingvo natura.

Ajn o .

I I .

Ĉ i tiu projekto ne kostis al sia aŭtoro 
multe da tempo aŭ da laboro kaj mi ne vidas 
tiam pro kio tiel sanie kaj reciproke Ger
manoj kun Rusoj, Italoj kun Hispanoj, k. c. 
ankaŭ ne duopigus siajn lingvojn. Aliparte 
oni ja  lernigas en Francujo la anglan kaj en 
Anglujo la francan lingvon kaj nenia regis
taro, mi kredas, eĉ respublika, povus pli 
fari ol nun. Fine ĉiuj aliaj popoloj devus 
necese lerni la ambaŭ lingvojn francan kaj 
anglan por interkomprenigi unu kun la alia.

Sekve kaj resume, dum ni klopodas por 
divastigi unu lingvon internacian, neutra
lan, solan kaj facilan , S "  Chappellier pro
b a s  al ni du  lingvojn naciajn, t. e. mal- 
'acilajn : ĝ i estas tro multe.

H. B.

« PRO CALABRIA »

I

AKTIVAJ KAJ NEUTRAJ VERBOJ

En la Fundamento, la senco de kelkaj 
verboj estas duba. Laŭ unu traduko, ili 
estas aktivaj, laŭ alia, ili estas neutraj aŭ 
samtempe aktivaj kaj neŭtraj. Rifuzinte 
fiksi pli precize la sencon D° Zamenhof 
fidis je la uzado, por decidi pri ĝi. Do, ne 
malobeante la Fundamenton, ni povas dis
puti la aferon. Mi pensas ke ĉiuj esperan
tistoj kunopinios pri la du sekvantaj pun
ktoj : 1° sin gardi de trouzado de sufiksoj, 
kio igus la lingvon malpli harmonian, pro

en naciaj lingvoj, multe_ da verboj estas 
samtempe aktivaj kaj neŭtraj, kaj ke mal- 
kompreniĝo estus ankoraŭ pli neebla en 
esperanto, pro la akuzativa finiĝo, kiu klare 
montras ĉu ia verbo estas aktive uzatan. 
L a  verboj kiujn mi aludas estas : balanci, 
komenci, fleksi, klini, movi, Sanceli, paŝti, 
tum i, ru li. Mi eksterigas paŝti (kiu estas 
uzata nur aktive) ĉar oni povas logike diri : 
« La bovoj sin pastis la tutan tagon. » Sed 
mi opinias ke onu uzu la aliajn en la du 
sencoj aktiva kaj neŭtra, sen ia sufiso (I).

Mi konsentas ke en nia afero, praktikeco 
plivaloras ol logikeco. Sed ni ne enkonduku 
senutilajn nelogikaĵojn. S0 Cooks (L. I. 
97) estis prava, dirante ke en la  frazo^ « la 
tero turniĝas » la tufikso iĝ estas nejuste 
uzata. Same kial uzi la formojn nelogikajn 
sin trovi, sin v id i kiam la verboj trovigi, 
vidigi signifas tre regule igi trovata, igi 
v id a ta , subaŭskultante la propoziciojn 
« kiam oni serĉas, kiam oni aldirektas la 
okulojn » kiuj estas efektive en la penso de 
1’diranto ?

H. Sen tis .

(i) Tamen la sufiksoj estas lafoje uzindaj. 
Ekz. : La montanoj ruligis ŝtonegojn sur la 
malamikojn, — mi turnigas turnludilon, — 
sub la frapo, li Sancellĝls. n

ONI POVAS AĜETI LA GAZETON

en ĉiuj stacidomoj francaj ka j svisaj

DEMANDO-TEMO

Ofte, la francaj esperantistoj uzas vor: 
tesprimon kiu ŝajnas al mi lingva eraro. Ili 
preskaŭ ĉiufoje trakukas la vorton ques- 
tion per la vorto demando. ,

Tamen, france, la  vorto question estas
komune dusignifa :

Ekzemploj :

I* signifo : Je desirerais vous poser une 
petite question au sujet de...

2* signifo : Aujourd’hui, je ne veus pas 
traiter une question philosophique.

Mi kredas ke tiujn frazojn, oni devas 

traduki :

I* frazo : Mi deziras prezenti al vi mal
grandan demandon...

2* frazo : Hodiaŭ, mi ne volas trakti
filozofan temon.

Ĉar ni ĉiam devas traduki la ideojn, kaj 
ne litere la vortojn.

La nefrancaj esperantistoj nenion kom
prenos en tia traduko pri la dua frazo : 

Hodiaŭ, mi volas trakti filozofan deman

don. . A 
L a  Francoj, tre inklinas enporti ce ma

tematika artefarita lingvo, la  senlogikaĵojn 
de ilia natura lingvo.

V. R.

O n i  pe tas  ke n i  d o n u  la  tu ta n  n o m a ro n  

de la  d o n ac in to j je  la  k o le k to  P o r  K a la b r a j  

S u fe r a n to j .  J e n  estas ĝ i .  N i  p ro fitas  t iu n  

okazon  p o r  r e d i r i : ke la  k o lek to  j a m  de

longe  estis fe rm ita  k ia m  gaze to j —  tre  laŭ-

d in de  fe rvora j —  sed io m  m a lfru a j ? k o m e n 

cis p a ro li p r i ĝ i .  O n i  do  v o lu  n en io n  a l n i 

send i p lu ,  sed s in  tu r n i  rek te  a l la  p e tan to j.

D "  Prof. H. D o r , el L yon . . . .  20 f. »
D'° Prof. So u l ie r  —  . . . .  20 »
D 1-0 F rom ageo t, B eaune ...................... IO »
D r0 Br e s s o n ............................................  5 »
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* ESPERANTO *
en ĉiuj librejoj ka j ĵ  urnaloj oj.

SPRITAĴETOJ

Bona ka uzo.

Mastrido. —  Sed, Mario, vi viŝas mian 
belan servicon per via naztuko ?

Kuiristino. — Jes, Mastrino, mi ne bezo
nas ĝin ; mi ne malvarmumis.

Amikinaĵo.

— Diru do, Bertino, gis kie estis dekok
tita la robo kiun via amikino Ema portis en 
via lasta vespermanĝo ?

— Mi nescias... mi ne rigardis sub la 
tablo.

BIBLIOGRAFIO

Raoul Bricard. — Matematika Terminaro.

Jus aperis libro necesega, matematika ter
minaro. Gis nun, diras la aŭtoro en sia antaŭ- 
parolo, verkoj matematikaj estas tre malmul
taj en Esperanto literaturo, kvankam mate
matiko estas unu el aferoj plej bezonantaj 
internacian komunikilon. La tialo estas ke en 
la komuna vortaro mankas la teknikaj vortoj. 
S™ Hoflbauer jam komencis en franca revuo 
Les Nouvelles Annales de mathematiques 
publikigi la terminaron bezonitan. Sed mal
sano, bedaŭrinde, malpermesis al la kompe
tenta aŭtoro fini sian verkon. Sr0 Bricard 
refaris ĝin, sed alpreninte planon tre diferen
can je lla. La terminaro komencita en la 
Nouvelles Annales estis kvinlingva (esp. fr. 
it. germ. angl.). S™ Bricard pensis ke traduki 
vortojn el kiuj la plejmulto estas senpere kom
preneblaj, senutile plilongigos teknikan ter
minaron, kaj li decidis redakti ĝin tute Espe
rante.

Aliparte, li skribis malgrandan krestoma
tion matematikan, enkondukante vortojn per 
frazoj, kluj ilin difinas aŭ donas ekzemplon 
de ilia uzo, kiam difino Sajnis neutila. Krom
sla taŭgeco por mallongigo, tia metodo ebli
gas doni multajn ekzemplojn de redakto ma
tematika.

La aŭtoro autaŭscilgas ke li ne faris filozo
fian verkon. Esceptinte tro kondamnindajn 
malbonajojn, li akceptis plejofte la internaciajn 
terminojn kiam ili ekzistis, kvankam multaj 
ne estas laŭlogikaj Sed formado de termina
ro nepre laŭloglka ŝajnas tre malfacila eĉ 
neebla, ĉar ĝi bezonus, kiel S™ Bricard kom
prenigas per ekzemplo, diferencajn esprimojn, 
laŭ la vidpunkto de la skribanto , ekzem-

file, laŭ ke li skribas ĉu pri la ebena, ĉu pri 
a spaca geometrio.
Ankaŭ la aktoro neniel intencas altrudi la 

vortojn elektitajn de li : li nur ilin proponas
kaj li senĉagrene akceptos kritikojn pri ili,

ke la estontaj aŭtoroi, nekonsen
taj kun li pri unu vorto, bonvolu klarigi la
nur petante

kaŭzon de sla nekonsento ; ĉar li pensas, p o 
vege, ke kunigo de ideoj kaj nedislgo de labo* 
roj estas plej grava por la sukceso de la afero 
Esperanta.sper

Do, tiu terminaro, bonege redaktita, tre 
ena, kies vortoj 

taŭgos por decidu
plena, kies vortoj estas tre zorge elektitaj tre

kiujn li sciigas en sia antaŭparolo, pri la en
konduko de teknikaj vortoj, kaj pri la redak
tado de teknika terminaro, ni tute aprobas, 
kaj ni altiras sur ili la atenton de ĉiuj kiuj 
estas publikigontaj samspecajn verkojn.

Th. R.

L A  T R I  S T A T O J  D E  L A  K O R P O J

II

Kiam ĉaro [antaŭenl iras, trenita de ĉevalo, 
vi diras ke [tio estas] la forto de la ĉevalo 
[klo] metas la ĉaron en movado; same la forto 
de la lokomotivo glitigas sur la reloj la lon
gan vagonaron multepezan; kaj kiam la flu
giloj de la ventomuelilo turniĝas, la forto de 
vento puŝas ilin.

Vi neniam vidis senvivan objekton sin meti 
per si mem en movado; stono, ekzemple,res
tos senfine sur la tero ĉe la sama loko, se 
nenio translokos ĝin- 

Prenu Stonon en mano, kaj, post ke vi su
blevis (aŭ sublevite) ĝin super la tero, mal
fermu ia manon : la Stono falos, tlo estas ke 
ĝl direktiĝos al la tero. Sed, laŭ tio kion 
ni jus diris, se ĝl translokas, tio estas ĉar 
forto efikas sur ĝl. Oni donas la nomon [de] 
pezforto al tiu forto kiu igis la Stonon fali.

Oni klarigas la falon de la korpoj, dirante 
ke la materio altiras la materion : [tio estas] 
la maso de la tero, de la globo kie ni loĝas, 

' altiras kaj retenas ĉe ĝia suprajo ĉiujn[kio]
koroorpojn, kiuj estas sur ĝi.

Kiam oni Instruas la infanojn ke la tero 
estas globo Izolita en la spaco, okazas ne 
malofte ke ili demandas : sed kiel ĝi ne falas ? 
Vi vidas ke tiu ĉi demando havas nenian 
signifon, ĉar fali estas deiri sur la teron ; en 
la senmezure de 1'spaco, kie nia tero turniĝas 
ĉirkaŭ la suno, estas nek alto nek malalto.

Ligu ce la fino de ŝnureto pezan objekton, 
ekzemple pecon de plumbo, kaj vi havas tion 
kion oni nomas vertikalilo. Forlasu la korpon 
tenante la ^nureton per ĝia libera fino; la 
korpo falos ĝis la momento kiam la ŝnureto, 
ŝtreciĝante, retenos ĝin. La ŝnureto prenis la 
direkton de la falo de la korpoj. Oni nomas 
tiun ĉi direkton Ia vertikalo.

Se oni konsiderus vertikalilon pendantan 
super kuvo plene je akvo, oni vinus ke la 
vertikalilo kliniĝas ĉe nenia flanko ; oni diras 
ke ĝl estas perpendika je la suprajo de la 
akvo, kaj la ebena sternajo de I akvo estas 
dirita faco horizontala. Cia linio rekta, kiu, 
pro sia direkto, povus esti supozita farita sur 
tia faco, estas dirita horizontala : la kvar
randoj de tablo tre rekte starigita, tiuj de 
1'apogilo de fenestro, estas linioj horizontalaj. 

Kia ajn jestas la objekto kiun vi tenas en

igi matematikistojn « ti nian 
lingvon'; kaj ankaŭ la ideojn de la aŭtoro,

mano, vi tre scias ke ĝl falos se vi forlasos 
ĝin ; oni esprimas tion dirante ke ĉiuj korpoj 
estas pezaj. Tiu ĉi vorto ne signifas tie ĉi, 
kiel en la ordinara lingvo, ke la korpoj estas 
pli-malpli pezaj (multepezaj); ĝi signifas nur 
ke ĉiuj korpoj celas reveni al la tero (aŭ 
teren).

E spbra n t o-ju r n a l o .

P O R  PROPAGANDO

La sciencistoj donas nomon [de] korpoj al 
ĉiuj objektoj kiuj nin ĉlrkaŭas, kiaj ajn ili 
estas : tero, ŝtono, bestoj, vegetajoj, akvo, 
fumo, ktp. Oni diras ke la korpoj estas faritaj 
el Stofo. Per la ekzemploj cititaj, vi vidas ke 
la Stofo povas dlversiĝi de unu korpo al alla.

Vi sclas ke en vintro, kiam estas tre mal
varme, la akvo frostigas, iĝas glacio. Se vi 
prenas inter viaj fingroj pecon de (aŭ da) gla
cio, vi konstatas ke ĝi estas malmola; vi ri
markas ke tiu ĉl glaciero havas vastecon kaj 
formon proprajn kiujn ĝi konservas, se oni ne 
rompas ĝin kaj se estas sufiĉe malvarme por 
ke ĝl ne fandiĝu. Oni diras ke la glacio estas 
korpo firma.

Peco de kreto, briko, stango de fero, Stipo 
estas ankaŭ korpoj firmaj, ĉar lli estas mal
molaj kaj oni povas palpadi ilin sen ke ili ali
formigas , oni povas Sangi la formon de tiuj 
ĉi objektoj nur rompante ilin, kaj ĉiu el lli 
havas vastecon propran.

Iaj korpoj, kiel la butero, la graso, estas ne 
malmulte molaj kaj ne malhelpas ke oni 
knedu ilin facile. Sed ĉar ni povas palpadi 
tiujn korpojn, ĉar ili konservas la formon 
kiun ni donas al ili, ni povas ankoraŭ diri laŭ 
la difino kiun ni donis pri la firmajoj, ke la 
butero, la graso kaj la similaj korpoj estas 
ankaŭ korpoj firmaj.

Ni portu nun nian atenton sur akvo tenita 
en glaso. Se ni klinas la glason, la akvo 
fluas; ni ne povas ĝin reteni, ĉar ĝl glitas 
inter la fingroj ĝi do ne estas malmola.

Plenigu ni per akvo karafon, kaj, post ke ni 
rimarkis (aŭ rimarkinte) ke la akvo prenis la 
formon de la karafo, verŝu tiun ĉi akvon en 
teran pladon ; ĝi havas nun la formon de la 
plado. Ni konkludas el tlo, ke la akvo ne ha
vas formon per si mem.

Sed se, dum tiuj eksperimentoj, ni metis 
duonlitron da akvo en la karafo, ni retrovos 
duonlitron en la plado.

Ni povus fari precize la samajn rimarkojn 
ri la petrolo, la vinagro, la oleo, kaj ni diros 
e ĉiuj tiuj ĉi korpoj estas fluidajoj.
Oni nomas do korpoj fluidaj, aŭ nur fluida- 

ĵoj, la korpojn kiuj, ne havante formon fik
san, prenas la formon de la vazoj kluj enha
vas ilin, sed kiuj ĉiam konservas la saman 
vastecon.

La tolajo tute malseka, kiun la lavistino 
sternas ĉe la sunlumo baldaŭ tute sekigas. 
Kio fariĝis la akvo kiu malsekigis ĝin r GI 
disvastigis en 1'aero sub la formo de korpo 
kiu estas nevidebla, ĉar ĝi estas tute travida; 
ĝi fariĝis vaporo de akvo.

La aero, en klu ni estas enigitaj, kiel la 
flioj enestas en la akvo, ia Stonkarba gaso 
klu forigas el la brulilo ne ekbruligita kaj 
lasita malfermita, kondutas kiel la akvova
poro.

Oni nomas korpoj gasaj, aŭ vaporoj, la kor
pojn kiuj havas nek formon nek vastecon fik
sajn, kaj kiuj sin disvastigas ĉiam en la tuta 
spaco, kiu estas proponita al ili.

L A  P E Z F O R T O

Ni havas kelkajn nevenditajn numerojn 
resenditajn de la vendistoj kaj tenejistoj. Tiuj 
ekzempleroj estas ne t™ freŝaj, iom navigintaj 
au makulataj, sed ankoraŭ tre taŭgaj por pro
pagandaj celoj, kiel senpaga disdono, intenca 
perdo en logejoj, vagonoj, atendaj salonoj, por 
la hospitaloj kaj por ĉio kion povas eltrovi 
penso de lerta propagandisto. Ni povas ilin 
liveri afrankite ĉe domo por la jenaj prezoj :

POSTPARTO DA : DUAIL EKTO UNDA ELEKTO

3 milgramoj 
(ĉirkaŭ 150 Ĵurnaloj.) 2 50 4 IU

5 milgramoj 
(ĉirkaŭ 250 jurnaloj.) 3 70 6 20

IO milgramoj 
(ĉirkaŭ 500 jurnaloj.) 6 50 l i 50

Supera elekto : tute freŝaj ekzempleroj. Unu 
cento : 4 fk., posto plie.

Nenia komerco prosperas

sen reklamo.
Bona anonco ne povas esti konside

rata kiel ofero,

Sed kiel nepra profitilo.
Anoncadu en « Esperanto. »

Prezoj de anoncado : centonmetro k o lo n a  

france fr. 2 ; zamenhofe fr. I .
Rabato 25 0/0 por 12 enpresoj; 50 0/0 por 

24. Sin turni al nia agento :

S0 E m ile  Ga sse ,

59, Phalsbourg, H avro , Franco.

GERMANA ESPERANTISTO
Monata organo do germanlingvaj grupo j, 

redaktata esperante kaj germane.
Enhavo propaganda, kronika, literatura.

Abonprezo por ĉiuj landoj Mk. 3 —, fr. 3.75, 
sh. 3 —.

Admin. kaj Red. : Berlino, Prinzenstr. 95.
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administranto de Esperanto.

GRANDAJN VINOJN KAJ ORDINARAJN, KUJN LI RIKOLTIS
D r» A. VESOUX, en B e a u n e  (C.-cTO).

Proponas po moderaj prezoj.

LA SIGNO ESPERANTISTA
estas

LA VERDA STELO GASSE
★

prezo I  franko.
Specialaj rabatoj pogrande. Sin turni al 

Esperanto.

R O N D I  R A N T O
bele ilustrita esperanto-bulgara jurnalo.

Estas rezervitaj nur kelke da jarkolektoj, 
kiui estas vendeblaj : de 1'unua jark, plena 
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Tolbinditaj ambaŭ kolektoj 17 fr.

Aĉeteblai ĉe S-ro G. P. O r b ŝ k o v , sekre
tario de 1'klubo « Stelo » en Plovdiv, Bul
garujo.

HOTELO de la

30, rue de Vaugirard, PARIZO  
Kontrahi Luxembourg kaj Palais du S6nat. 

Apartamentoj kai ĉambroj meblitaj. 
Moderaj prezoj. — Logejo rekomendata. 

On! parolas Esperante.
Mastro : E .  U O U I I 4 R T .

T RA  LA  MONDO
Ilustrata Revuo en Esperanto.
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M ais comment s ’effectue ce .contact 
intim e qui influe si profondĉment sur 
les idees et sur les mceurs? Oli ! pas 
seulement au moven de la connaissance 
superficielle de quelques m ois de fran
cais baragouinesvaille que vaille ! Mais 
par la frequentation continuelle des 
Francais et par la connaissance rie lle  
de 1’esprit francais ŭ travers les livres, 
les journaux , la litterature. Je me suis 
laisse dire que malgre leur civilisation 
hautaine et soup<?onneuse ŭ l ’ig a rd  de 
1’itranger, du roum i, des Arabes d u 
g in e  se sont vraiment francisis (et ii y 
en a de beaux exemples) par 1’esprit et 
le cceur. Ceux-lŭ, j ’en suis convaincu 
avant meme d ’en avoir la preuve, ont 
intim em ent v icu  avec des Francais et 
1’esprit francais; iis savent plus que ba- 
ragouiner la langue francaise.

M ais ii ne leur aurait pas meme i t i  
necessaire de connaitre pour cela la 
langue francaise, ii leur aurait suffi ŭ la 
rigueur de pouvoir entrer en relations 
p r o lo n g is  et suffisamment com plites 
avec les Francais, par un  instrument 

quelconque capable de leur d ivo iler le 
cceur et 1’esprit des Francais, par exem- 
ple par... 1’esperanto I

L/argum ent commercial est specieux. 
On va chez le commergant avec qui on 
peut s ’expliquer, cela va de soi. M ais si 
le dit m archand francais etabli en Sy- 
rie savait baragouiner un peu de syria- 

ue, ii pourrait vendre ĉi tous* les 
iyriens. E t si le marchand francais et 

le'client syrien savaient Pun et l ’autre 
1’esperanto , iis deviendraient bientĉt 
p lus que fournisseur et client, iis de
viendraient une paire de connaissances, 
d ’am is peut-etre, qui sait?

La bonne renommee d une nation, 
d ’011 di<5oule la p ro sp ir it i de son com 
merce et 1’inlluence de son e sp r it , 
senfiltre partou fpar une infinite de ca- 
naux . E t d ’autre part, la connaissance 
de quelques vagues mots de sa langue 
ne suffit pas cl la faire aimer.

Q u ’on me permette ici un  souvenir 
personnel. En  1899, quelques am is et 
moi nous allŭmes passer six semaines 
dans 1’A llem agne du Sud. Partout nous 
fŭmes fort b ien accueillis. A  M unich, 
nous avions lo u i pour un  mois, Augus- 
tenstrasse, des cham bres d ’itud ian ts  
alors en vacances. La brave dame qui 
prenait soin de notre in tir ieu r s’est tou
jours montree d ’une a m a b ilis  parfaite, 
et, ŭ sa bonne et franche humeur, on 
voyait bien que ses attentions n f6taient 
pas uniquem ent insp ir ies  par un  senti- 

ment mercantile. E t pourtant elle ne 
savait en tout et pour tout que ces deux 
mots de francais : Bonjour, Monsieur.

M ais le prem ier dimanche de sep
tembre —  je n ’en ai pas o u b lii la date —  
nous nous promenions dans Ies rues de 
Nurem berg en causant dans notre lan- 
;ue maternelle. Une demi-douzaine 
le galopins bientot tourb illonn iren t au- 

tour de nous. Iis  essayaient de nous 
comprendre, pour s’instru ire ; iis nous 
d ib it ire n t toute une s ir ie  de phrases 
frangaises qu ’ils avaient sans doute 
apprises ŭ l’ic o le ; puis, parvenus au 
bout de leur science, iis nous parlirent 
allem and. Comme nous n ’avions pas 

l ’a ir de les comprendre, iis s’enhardi- 
rent, et ap r is  quelques plaisanteries 
sana grande importance, I un  d ’eux se

m it soudain ĥ nous insulter grossiere- 
m ent : « Quand les Francais, dit-il, 
voient les casques & pointe des A lle 
m ands, iis ... » Je nose  achever (I). 
Nous passions justement devant un 
poste de police. Je m ’y precipita"! et ri-  
petai l’insulte qui venait de nous etre 
adressee. L ’agent qui regu t m a plainte 
rougit ju squ ’aux oreilles et se m it ŭ 
courir ap r is  les petits garnements 
pour les corriger.

Pour savoir pas mal de francais, ces 
gam ins avaient-ils appris ŭ aimer la 
France ‘I

Or, 1'esperanto a pour but principal 
de remplacer en m ieux cette connais
sance superticielle des langues etran- 
g ires  ; avec une depense d ’efforts dix 
fois moindre, ii fournit, dans ce sens, 
d ix fois plus de resultats pratiques. Sur 
ce terrain, ii fait vraiment concurrence 
aux langues vivantes, et si toutes les 
personnes interessees ŭ se mettre en 
relai ions avec le monde exterieur sa
vaient 1’esperanto, ii n'y aurait plus 
guere de gens qui baragouineraient les 
langues etrangeres. Mais j ’ai eru mon- 

trer ci dessus que ce ne serait pas un 
m al, au contraire.

D outre  part, pour penetrer vraiment 
ju squ ’au trifonds de la penseo, dessen- 
timents et de la vie morale d ’un  peuple, je 
ne connais qu ’un  moyen, le tude appro
fondie, prolorigee et methodique 'ue 'Sa 
langue et de sa litterature. De meme 
qu ’il n ’y a pas et qu ’il ne peut pas y 
avoir a proprement parler de bonne tra
duction d ’un  ouvrage, car toujours une 
traduction est forcement inexacte , de 
mome on ne connaitra parfaitement 
l’ŝme d’un peuple etranger, que si on la 

regarde dans ses manifestations les 
plus direcfes et les seules justes, je 
veux dire la langue et la litterature 
qu ’elle a creees de sa propre substance, 
lci done 1’esperanto ne pourra jam ais  
rivaliser avec 1’etude des langues vi
vantes.

M ais tout le monde n ’a pas le temps 
ni les movens nicessaires pour cette 
etude, et d ’un  autre co ti, pour aimer 
une nation etrang ire  et pour partieiper 
noblement ŭ la vie generale de H u m a 
n it i ,  ii n e s t pas necessaire d ’aller si au 
fond que je Viens de le dire. Done ceux 
que les circonstances auront prives de la 
connaissance des langues trouveront 
dans 1’esperanto un  remede ŭ leur inca- 

pacite. Par 1’esperanto iis s’approcheront 
assez p r is  des ŭmes des peuples etran- 
gers pour les comprendre et les aimer.

E t comme 1’esperanto est, p a rsa  faci
lita  accessible ŭ une foule d ’hommes,
ii doit done contribuer efficacement ĉt 
multiplici* le nombre des personnes 
instruites des choses du monde entier, 
et partant ii doit hater la marche vers le 
p rogris  incessant de H u m a n it i .

Ces reflexions m ’amenent ŭ une ques- 
tion d ’ordre plus pratique. Dans nos 

etablissements d e s tru c t io n  secondaire,
1’enseignement des langues vivantes 
vise ^ la fois deux buts tr is  diffirents : 
la connaissance du langage parle, qui 
permet de voyager ŭ 1’itranger, et l ’itu-  
de de la litterature, qui met en com m u
n ion  avec la nation itra n g ire . E t ces 
deux 'buts, s ’ils ne se contrarient pas 
tout ŭ fait, du m oins iis se g inent. 
Quand on Court deux lievres ĉi la fois, 
on risque de n ’en attendre aucun. Je 

pense que la plupart au m oins des pro- 
fesseurs de langues vivantes seront de 
m on avis.

Pourquoi ne confierait-on pas & l’es- 
peranto le soin de procurer aux il iv e s  
de nos co lliges et de nos lycies un

(1) Wenn die Franzosen die spitzigen Helme
dei' Deutsuhen schon, su scheissen sie in ihren 
Hosen.
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Conftrences. — La conference faite le 31 oc
tobre a Sotteville-lĜs-Rouen par M. Cayeux, 
instituteur et implantateur de 1’esperanto dans 
cette ville, a ĉtĉ un vrai succes.

A la fin de la conference, M. Cayeux pro- 
ose aux auditeurs d’accepter le texte de 
adresse suivante pour etre envo je  au doc

teur Zamenhof (cette proposition fut adoptee 
k Tunanimitĉ) :

a Trois cents personnes reunies a Sotteville- 
les-Kouen, Seine - Inferieure, France, pour 
ecouter une conference precĉdant 1’ouverture 
d un cours d’Esperanto, prient M. Zamenhof 
de bien vouloir agreer Impression de leur 
admiration et de leur reconnaissance pour sa 
belle langue et les services qu’elle rend au 
commerce et a la cause de la paix interna
tionale i».

A 1’Hotel de Ville d’Annecy, le 29 octobre, 
M. Boacon, professeur au lycee, a traite la 
question du Uongrŭs international de Boulo
gne-sur-Mer. La conference avait lieu sous 
les auspices de la Societe destruction popu
laire des arrondissements d’Annecy et de 
Saint-Julien.

A Grenoble, le vendredi IO novembre, a 
1’Ecole superieure de gabona, conference par 
M. Sentis, professeur au lyc6e : president, 
M. Recoura, professeur & 1'Universite de Gre
noble et prĉsident du groupe esperantiste de 
cette ville.

M. Cart a fait, le 18 novembre, une confe
rence sur Esperanto, ses progrĉs et son ave
nis a la Societi artistique et litteraire des 
agents de la compagnie P.-L.-M. et des com- 
pagnies de chemins de fer francais.

*
* *

A Rennes, le 15 novembre, dans la Salle des 
fetes de PHotel de Ville, conference par M.
Beck, professeur au lyc6e, president du grou
pe esperantiste de Rennes. Rappelons que 
c’est M. Beck qui a jadis seme la semence de
TEsperanto dans la ville de Troves, oŭ elle a 
si bieen prosperi.

*
♦ *

Echo de la conference de M. Begel, repĉti- 
teur au lycee Ampero, au Cercle d Etudes so- 
ciales a La Raison » a Lyon.

L’auditoire a paru particulierement inte- 
resse par la presentation d'un jeune etudiant 
russe de Saratov, que la fermeture des Uni
versitas en Russie vient d’obliger k s‘expatrier 
et qui n'a pas dautre moyen de communica
tion orale k  Loranger que 1’Esperanto.

Dans un petit discours en cette langue, tra- 
duit ensuite par le conferencier, ii dit qu’il 
s'est rendu maitre de 1’Esperanto en quelques 
mois, au point de pouvoir correspondre avec 
de nombreux etrangers et de converser sur 
toutes sortes de sujets, alors que la langue fran
caise qu’il a (Studite pendant sept ans dans 
les ĉcoles, est incapable de lui rendre les 
mĉmes services.

La sĉance s'est terminĉe par 35 interes- 
santes projections photographiques.

Apr6s la conference, de nombreuses adhe- 
sions ont ĉtĉ recueillies pour les cours du 
jeudi.

(Le Progres de Lyon).
*

* *

instrument de relations pratiques, tan- j
dis que 1’efTort des pedagogues profes- 1
seurs se concentrerait sur 1’enseigne- ! 
ment vraiment digne d ’eux de la S 
litterature et de la pensie etrangires ?

Ch . L am bert .

Cours ^Esperanto. — Au collage de Saint- 
Girons (Ariege), par M. Roy, professeur.

A Anneey, par M. Boucon, professeur au 
lycee, « Le cours se fait en Esperanto et 
comprend des exercices de conversation pour 
les commengants. »

A Nogent-sur-Marne, par M. Pilin, du
groupe esperantiste de Paris. Ce cours fait 
partie de ceux que donne en cette ville 1’Asso- 
ciation philotechnique.

A Amiens, cours special pour dames, pro
fesso par Mile Desmarest.

A Grenoble, cours de perfectionnement par 
M. Sentis, professeur au lyc6e, dans une salle 
de 1’ecole superieure de gargons.

A Besangon, dans les locaux de 1'Univer- 
sit6.

A la Bourse du Travail de Paris.
A Bourges, dans l'6cole de la rue Michel 

Servet.
A Agen, au siege de la Societe d’ĉducation 

populaire.
A Marseille, Bourse du travail; professeur 

M. le Dr Rapine.
Au Havre, le Cercle d'etudes des cmployes 

de bureau havrais a creĉ un cours d’Esperan-

to ; professeur, M. 
groupe du Havre.

H. Ducros. president du

A Beaune et ses environs (C6te-d’Or).
A Beaune, un cours publie est fait par MM. 

Bord, professeur, et Dr Fromageot.
Deux fois par mois, ii y a au college reunion 

des esperantistes qui veulent se perfectionner 
dans la langue.

M. Coppenet, instituteur, fait un cours aux 
ĉlŭves de 1’ecole de filles.

A Savigny, M. Gelot, instituteur, et M“« 
Bourquin, institutrice, vont commencer un 
cours elementaire.

MM les instituteurs de Echevronne, Meloi- 
sey, Mavilly, Nantoux, Pommard, Bligny-sous- 
Beaune ont promis de faire un cours.

M. le Dr Vesoux fait des cours de perfec
tionnement a Savigny-les-Beaune, a Meloi- 
sey, a Pommard et a Bligny-sous-Beaune.

(Un habitant de la Cdte)

Au cours d’Esperanto de Troijes :
Au dĉbut de la sĉance et pour montrer que 

letude de la langue nouvelle est accessible a 
tous, un jeune ĉcolier de huit ans, qui apprend 
1’Esperanto depuis cinq mois, a salu^ la So
ciete par quelques phrases de circonstance 
et reciti la fable du « Renard et du Corbeau » 
le tout en Esperanto, bien entendu.

Perpignan. — Gr&ce au zele et au d6voue- 
ment de M. Baron, Perpignan a aujourd'hui 
trois cours desperante. Un le mardi et on le 
samedi au local de 1’Association Polytechni- 
que, et un troisieme,le dimanche, k partir de 
ce soir, a la Bourse du Travail, pour Ies insti
tuteurs et les syndiques.

En. — On nous 6crit :

«... Je dois vous annoncer que. aprea avoir 
commenci, avec Tautorisation et 1’approbation 
du colonel Sarrail, commandant le lfi»®* rĉgi- 
ment d’infanterie, un cours desperante fort 
suivi a la caserne Hatry, a Rouen, cours qui 
8'e8t trouva interrompu par mon depart pour 
le peloton des dispensis, j ’ai reouvert ce cours 
mercredi dernier a Eu, avec l'autorisation de 
M. de Gramat, commandant le 3ro" batalilon. 
Et je puis vous dire deja avec plaisir que ce 
cours s’annonce comme devant etre tres assi- 
dŭment suivi par une trentaine d’6leves, 
parmi lesquels de nombreux dispensis, quel-

e|(ques sous-ofliciers, et le directeur du peloton 
special des dispensis lui-meme, Ie capitaine 
Broquette, un fervent esperantiste qul ne 
nous a pas menage ses encouragements. v

Groupe de Charenton :
M. Rigoir fait deux cours k Charenton, 

le mercredi, de 8 k IO heures du soir, dont 
un cours supĉrieur en vue de 1’Atesto pri 
kapableco.

*
* *

Nous llsons dans 1'Aoenir d'Aix-les-Bains 
que les esperantistes de cette coquette cite 
ont decide de former, sous la presidence 
d’honneur de M. le Maire d'Aix-les-Bains, un 
groupe Esperantiste serattachant a la Societe 
francaise pour la propagation de la langue 
internationale neutre Esperanto. — Des cours 
gratuita pour l etude en commun de cette 
langue auront lieu & partir des premiera jours 
de decembre.

Parmi les journaux qui en ces tout derniers 
tefops ont parle de 1'Esperanto. citons :

Le Slamboul, de Constantinople (journal 
francais).

L'Express, de Mulhouse.
Le Home, de Paris.
La Voix des Communes (des environs de 

Paris).
Le Progrbs de Lyon.
Le Journal d'Amiens.
Le Petit Troyen, de Troyes.
La Tribune de I  Aube, de Troyes.
L'Independaj de Tarn-et-Garonne.
Le Republicain, de Saint-Malo.
Le Journal de Beaune.
Le Journal de Sottecille, pr6s Rouen.
La Valice d’Eure, de Pacy-sur-Eure (d6par- 

tement de l'Eure).
Le Phare de la Loire, de Nantes.
Le Courrier de Saumur.
Le Nouvelliste d’Amiens.
VjEspĜrance du Peuple, de Nantes. 
Vlnaicateur de la Savoie, d'Annecy. 
L'Avenir Savoyard, d’Annecy, ete., ete.

La motion votee au congrfes socialiste de 
Ohalon en faveur ĉ e Esperanto est redigee 
dans lea termes suivants :

« Le congres de Chŭlon emet le voeu que la 
langue internationale Esperanto aoit employee



k 1'avenir, k titre supplĉm enta ire , dans toutes 
les com m unications du  Bureau socialiste in 
ternational ».

Le compte-rendu c.ompletdu congres q u i en 
fait mention se trouve dans le jou rna l officiel du 
Parti socialiste (section francaise) : Le Socia
liste, 16, rue de la Corderie, Paris (nos 27 et 28 
du journa l).

(Communication de Af. V. Richard).

h' Imagerie d'Epinal edito en Esperanto 
quelques-unes de ses images. —  Ce petit fait, 
ins ign ifian t en apparence. est en rĉa litĉ  une 
des preuves les plus frappantes de l'extension 
de TEsperanto.

Nous tenons de ces images k la disposition 
de nos lecteurs au prix de 5 centimes l une 
franco.

Nous recevons de M. BOUT, libraire, 5, rue 
St-Genes, C lermont-Ferrand, des specimens 
de cachets mobiles avec les mots Esperanto 
Lingvo Internacia.

O n peut se procurer ces cachets au prix 
de I fr. le cent.

En Angleterre. —  Le jou rna l anglais The 
Clarion vient de pub lie r deux remarquables 
articles de M. John  C. 0 ’Connor, docteur es- 
lettres, master of Arts, dont nous extrayons 
les lignes suivantes :

« II y a aujourd*hui (13 octobre) trois ans 
que j in tro d u is is  1’Esperanto k Londres. Ma 
premiere classe avait quatre el£ves, deux 
dames et deux messieurs. Partie de dĉbu ts  si 
modestes, la langue s’est etendue k presque 
toutes les villes du Royaume-Uni. Liverpool, 
Manchester. B irm ingham , Glase*ow, Edim- 
bourg , D ub lin , ete . on t leurs centres fondes, 
et je suis en tra in  de constituer des groupes 
a Oxford. Cambridge, T unbridge  W e lls ,  Sur- 
b iton , Hamptead. Le mois pass6, on m ’a 
dem anda des conferences dans sept parties 
differentes de 1’Angleterre, et je rae suis en 

g a g i  k en faire cinq autres d ’ici k Noel...

M. Devoucoux nous informe de la fondation 
d ’un nouveau groupe a Darmen (Allemagne), 

par M. Havelka.

Esperanto est en vente a A r ezzo  (Italie), a 
YAgencia Giornalislica de S. Angelo P e l l e 

g r in o

U E  C T E  TI R  —  S i la cause de E s 

peranto te parait digne de quelque 

intĉrĜt, au lieu de jeter ou dĜchirer ce 

journal quand tu 1’auras lu , donne-le.

V A R I E T E S

EXPANSION NATIONALE

De La Chronxque de Londres (18 oc
tobre) :

Mon ami, M. Haraonet, aime la lutte et 
ii m’en voudrait de ne point repondre i  ses 
dernifcres attaques.

Le grand argument de M. Ilaraonet, c’est 
que reaperanto veut detrĉner le francais 
et on ajoute que ceux qui etudient le fran
cais deviennent Ies clients de la'France, 
et aussi que ceux qui s’interessent au fran
cais s’interessent en general k toutes les 
langues et sont les clients de tous ceux 
dont les produits sont les meilleurs.

A  ce sujet, je rapporterai ici une anec- 
dote qui nous fut contee dernifcrement au 
cours d’une conference faite k Calais par 
M. Th. Cart, linguiste distingu^, profes
seur d’allemand au lycee Henri IV  et a 
1’Ecole des Sciences Pohtiques. Envoy6en 
mission en Su6de par le Gouvernement 
francais, ii etait parvenu k fonder un 
groupe de I’Alliance francaise, lequel comp- 
tait plus de 80 membres. II se rejouissait 
avec raison de son succfcs lorsque 1’annee 
sui van te, ii vit se fonder k cote du groupe 
francais des groupes oŭ I on cultivait soit 
1’anglais, soit 1’allemand. Or ces groupes 
comptaient jusqu’& 120 membres, c’est-a- 
dire la presque totalito de ceux qui faisaient 
partie au groupe francais, plus une quaran- 
taine de nouveaux adherents.

L ’etude du francais ne les passionnait 
done pas plus que celle des autres langues 
vivantes : le but de ces personnes etait 
d’apprenare les langues pour favoriser l ’ex- 
pansion commerciale ou autre, et le francais 
se trouvait exactement sur le meme pied que 
les langues concurrentes.

L ’Esperanto etant un outil de communi
cation absolument neutre, ii met tous les

m  t  ^  I  «  f  %  •  • f  a  I  a

ue la  * C** ^ r''** .

tienne qui prevaut dans la lutte economi- 
que des peuples, ce qui est justice.

II est absolument connu que l ’etude des 
langues etrangferes demande des annees et 
qu'u est absolument necessaire de rester 
longtemps dans un pays pour en parler la 
langue dans la perfection. Or que recher
che I’Anglais qui apprend le francais ?

II cherche a introduire en France des 
articles anglais, des idees anglaises et cela 
au benefice de son pays. La France n y  
gagne rien. Done, Iom de nuire i  l’expan- 
sion du genie francais et encore moins k 
I’action de 1’Alliance francaise, la langue 
Esperanto concourt exactement au meme 
but, c’est-ŭ-dire repandre au dehors notre 
commerce et notre industrie, et par cela 
meme elle constige un puissant facteur de 
notre influence au dehors.

Dans la  lutte economique des peuples ce 
sont les bonnes idees, les bons articles qui 
ont la preference, et ii importe que 1'absurde 
barriere des langues ne soit plus un obsta- 
cle a l’expansion francaise.

A B R E S T

Le vendredi 20 octobre, une tr6s nom- 
breuse assemblee se reunit k la salle de la 
Bourse de Brest pour y entendre la belle 
conference de M. Beghin, professeur au 
lycee et vice-president du groupe esperan
tiste brestois. La conference etait encadree 
de musique, ce qui etait loin de gater l’af- 
faire.

Aprĉs avoir rendu compte du congrĉs en 
insistant sur la demonstration experimen- 
tale qui s’y est faite, le conferencier a mon
tre, dans une seconde partie, coinment 
Zamenhof avait realise scientifiquement le 
maximum de simplicite, ii a insiste sur le 
caractfcre a lg e b ra e  de la langue, recon- 
naissant d’ailleurs que la logique qu’on y 
trouve n ’etait, comme c’etait indispensa
ble, qu’une logiquede bon sens.

II a termine en disant que c’etait un de- 
voir social de se joindre aux esperantistes 
pour assurer le triomphe de leur idee.

Les resultats ont ete excellents. Parmi 
les nombreuses adhesions gui ont ete re- 
cueillies a Tissue de la reunion, celle de M. 
Delobeau, senateur du Finistĉre, peut etre 
particulierement utile a la cause esperan
tiste.

Un cours superieur et un cours elemen- 
taire ont ete inaugures quelques jours 
apres. D ’un autre cote, M. le Proviseur du 
lvcee de Brest a bien voulu autoriser M. 
Beghin a organiser un cours aux elĉves. 
La liste qu’il a fait passer dans les classes 
a reuni un trfcs grand nombre de signa
t u s ,  et dĉs a present le cours fonctionne.

________  X . Y . Z.

G E N E V E
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internationale ; le succĉs ne parait pas dou- 
I H I ^ ^ I B e p t e m b r t '

universe! desperante se reunira kGenĉve;
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La conference sur la langue interna
tionale et 1'Esperanto, inscrite dans la pre
miere serie des cours de I’Aula, a eu lieu, 
le samedi 11 novembre, devant une nom- 
breuse assistance.

M. le professeur Lambert, aprĉs avoir 
remercie le Departement de lTnstruction 
publique pour 1’invitation qui lui a ete faite, 
expose briĉvement l’etat actuel de la ques- 
tion de la langue internationale. II s agit 
evidemment dans les besoins presents d ’un 
idiome auxiliaire, destine a servir exclusi- 
vement pour Ies relations entre personnes 
de nationalites differentes. La necessita 
d’une telle langue n’est plus contestee par 
personne. Plusieurs solutions ont ete pro- 
osees. Adopter une des langues existantes,
ne la n g ue  m o r te  ou  une  la n g u e  artific ie lle .

L ’adoption d’une des langues modernes 
n ’est guere possible par suite des rivalites 
nationales existantes ; toutes sont du reste 
d’acquisition difficile et coŭteuse. II en est 
de meme du latin, qui est de plus incapable 
de rendre nos idees modernes. Si on le sim
plige, on a alors une langue artificielle qui 
n’est autre — que ̂ Esperanto. L i  est du 
reste la vraie solution. Le langage seul est 
naturel ; la  langue est un moyen d echange 
artificiel. Plusieurs projets de langues inter- 
nationales ont ete presentas. Deux seuls 
sont parvenus k maturita. L a  VolapUk, 
paru ii y a quelaues annees, etait compli- 
que et barbare, l i  a echoue devant l’expe- 
rience. L ’Esperanto a franchi ce cap avec 
succfes ; ii est en pleine voie de realisation. 
Aussi bien ii repond k toutes les donnees 
du probleme. Sa grammaire ne comporte 
aucune exception. Tout homme (^instruc
tion moyenne en est maitre en une heure au 
plus. Le vocabulaire emprunte ses elements 
aux langues existantes? selon le principe de 
la plus grande internationalite possible. La 
plus grande facilite d’acquisition a ete 
ainsi obtenue. Toutes lesobjections presen
t a s  contre 1'Esperanto ont echoue.

En France, en Angleterre, en Russie, en 
Amerique, des groupes se fondent chaque

la pron;jour en vue de la propagation de la langue 
internationale
teux. En septembre 1906, fe IP  Congrĉs

ii importe qu’ŭ cette epoque notre ville soit 
k meme de recevoir dignement les repre- 
sentants du monde esperantiste.

Le programme des cours officiels du 
groupe esperantiste de Genĉve vient de 
paraftre ; on peut se le procurer dans les 
librairies Gcegg, Eggimann, Robert et 
Burkhart.

(Du Journal genevois La Suisse).

EXERGICES

Les savants donnent le noni de corps a 
tous les objets qut nous entourent, quels 
qu’lls soient : terre, pierre, aniraaux, plantes, 
eau, Fum6e, ete. On dit que les corps sont 
falts de mature. Par Ies exemples cltes, vous 
voyez que la matiĜre peut varier d’un corps a 
un autre.

Vous savez qu’en hiver, lorsqu’il fait bien 
froid, l'eau g61e, devient de la glace. Si vous 
prenez entre vos doigts un morceau de glace, 
vous constatez qu’il est dur ; vous observez 
que ce morceau de glace a un volume et une 
forme i  lui, qu’il garde si on ne le brlse pas 
et s’il fait assez froid pour qu'il ne fonde pas. 
On dit que la glace est un corps solide.

Un morceau de craie, une b r ique ,une  barre 
de fer, une buche, sont aussi des corps solides, 
pu isqu ’ils sont durs et q u ’on  peut les m an ier 
sans q u ’ils se deforment ; on ne peut changer 
la  forme de ces objets q u ’en les cassant, et 
chacun d ‘eux a  un  volume & lui.

Certaines substances, comme le beurre , la 
graisse. sont assez molles et se laissent petrir 
facilement. Mais comme nous pouvons m anier 
ces substances, com m e elles gardent la  forme 
que nous leur donnons, nous pouvons encore 
dire, d ’aprĉs la definition que nous avons 
donnee des solides, aue le beurre, la graisse et 
Ies substances semblables sont aussi des corps 
solides.

Portons m a in tenan t notre attention  sur de 
l ’eau contenue dans u n  verre. S i nous incli- 
nons le verre, l ’eau c o u le ; nous ne pouvons 
la  retenir, car elle giisse entre les do ig ts ; 
e ile  n ’est done pas dure.

Remplissons d ’eau une ca ra fe , et, aprĉs 
avoir rem arque que i ’eau a pris la forme de 
Ia carafe, versons cette eau dans une terrine; 
elle a m ain tenant la forme de la terrine. Nous 
en concluons que l ’eau n ’a pas de forme par 
elle-meme.

Mais si, dans ces expĉriences, nous avons 
m is un  demi-litre d ’eau dans Ia carafe, nous 
en retrouverons un  demi-litre dans la  terrine.

Nous pourrions faire exactement Ies memes 
remarques au  sujet du  patrole, du vinaigre, 
de i'hu ile , et nous dirions que tous ces corps 
sont des liquides.

O n  appelle done corps liqu ides ou simple- 
m en t liqu ides, les corps qu i, n 'ayan t pas de 
forme fixe, p rennen t la  forme des vases qu i 
les contiennent, mais q u i conservent toujours 
le meme volume.

Le linge tou t hum ide que la blanchisseuse 
6tend au soleil ne tarde pas a  etre complete- 
m ent see. Q u ’est devenue l’eau qu i le mouil- 
la it ?  E lle  s’est repandue dans l'a ir sous la 
forme d 'une substance q u i est invisible parce 
qu'elle est completement transparente ; elle 
est devenue de la vapeur d ’eau.

L ’air dans lequel nous sommes plonges, 
com m e les poissone le sont dans 1’eau, le gaz 
d'eclairage qu i s’ĉchappe du bee de gaz non 
a llum e et laisse ouvert, se com portent comme 
la  vapeur d ’eau

O n appelle corps gazeux, ou gaz, ou  va-

Seurs, les corps qu i n ’ont n i forme n i vo lum e 
xe, et qu i se r6pandent tou jours dans tou t 

1’espace q u l leur est offert.
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Lorsqu 'une charrettte avance, trainee par 
un  cheval, vous dites que c ’est la force du 
cheval q u i m et la  charrette en m o u v e m e n t; 
de m ĉm e, c ’est la  force de la locomotive qu i 
fait glisser sur les rails le long  tra in  lourd  ; 
et lorsque les ailes du  m ou lin  a vent tour- 
nent, c est la force du  vent qu i les pousse.

Vous n’avez jam ais  vu un objet sans vie se 
mettre de lui-meme en m ouvem ent; une 
jierre, par exemple, restera in d ĉ iin im en t sur 
e soi, au meme endroit, s i rien ne v ient la

dĉplacer.

Prenez une pierre en m a in , et, apres 1’avoir 
ainsi soulevee au-dessus du  soi, ouvrez la 
main : la pierre tombera, c ’est-h-dire q u ’elle se
{ U r ig e r a  v e r a  lu (Cli 1 1 . O r ,  d 'n p i ^ o  o o  ( j u o  i u j  u u "

venons de dire , si elle se dĉplace, c ’est q u ’une 
force agit sur elle. O n  donne le nom  de pe- 
santeur k cette force qu i a  fait tomber la 
pierre.

On explique la chute des corps en d isant 
que la matifere attire la m a tu re  : c ’est la 
masse de la  terre, du  globe que nous habi- 
tons, qu i attire et retient a sa surface tous les 
corps qu i s’y trouvent.

Lorsqu’on  apprend aux enfants que la terre 
est un globe isolĉ dans l espace, ii n ’est pas 
rare qu ’ils dem andent : mais com m ent ne 
tombe-t-elle pas ? Vous voyez que cette ques- 

tion n ’a  aucun sens, puisque tomber c ’est se 
recipiter sur le soi ; dans l im m ensitĉ de 
'espace, oŭ notre terre tourne au tour du  so

leil, ii n ’y a n i hau t n i bas.
A ttachezau b o u td ’une  Ocelle un objet lourd , 

un  morceau de p lom b par exemple, et vous 
aurez ce q u ’on appelle un fil i  p lom b Aban- 
donnez le corps tou t en tenant la  iice lle , par 
son bou t libre ; le corps tombera ju sq u  au 
moment oii la ficelle, se tendant, le retiendra.

Le fil a  pris la direction de la  chute des 
corps. O n  appelle cette d irection la  verticale.

S i on  observait un fil a p lom b suspendu 
au-dessus d’u ne cuve  pleine d ’eau, on verrait 
que le fil ne penche d ’aucun  c ite  ; on dit q u ’il 
est perpendiculaire a la  surface de Teau, et 
la nappe unie de l eau est dite une  surface 
horizontale. Toute ligne droite, q u i, par sa 
direction, pourrait etre supposee tracee sur 
une pareille surface est d ite  ligne horizon

tale : les quatre bords d ’une tab le  posĉe bien
d ’aplomb, ceux de 1’appu i d ’une fenetre, sont 
des lignes horizontales.

Quel que soit l ’objet que vous teniez en 
m ain , vous savez bien q u ’il tombera si vous 
1'abandonnez ; on exprime cela en d isant que 
tous les corps sont pesanta. Ce mot ne veut 
pas dire ici. comme dana le langage o rd i
naire, que  les corps sont p lus ou moins 
lourds ; ii signifie s lm plem ent que tous Ies 
corps tendent k reven ir ii terre.

(Phrases extraites des Legons deChoses
de M“ « de  M o n t illb ).
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AVIS A U X  DĜPO SIT A IRES

Nous tenons k la disposition des depo- 
aires de notre journal un ecriteau ainsisitaires 

congu :
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O
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Nous 1'adresserons franco a ceux qui 
nous en feront la demande, en Ies debitant 
de O fr. 35.

N O T R E  E D IT I O N  DE L U X E

I iepondan t au desir de quelqucs abonnc 
nous avons resolu de creer une edition de luxe 
d e Esperanto, a partir du n0 9 Cette editio! 
Uree sur beau papier fori avec tou t le soin el 
la correction possibles, est envoy6e sous en- 
veloppe aux abonnes, au prix de quatre francs 
pour douze numeros consecutifs. Divers su[ 
plements et primes sont reservas k ceti

’ ileedition speciale

L ’A d m in is t r a t e u r .

E S P E R A N T O  est en vente 

dans toutes les G -A RES .

POUR APPRENDRE ^ESPERANTO

On emploiera Tune des methodes ci-dessoi 
au i, trĉs diverses, s'adaptent parfaitement au: 
d ife ren te  degrĉs de cu lture des ĉtud iants.

Les jeunes gens frais ĉm ou lus  des cou. 
secondaires em plo leront avecpro fit le  manuel 
Carl, les primaires au contraire auron t plus de 
facilite avec les livres de MM. Lambert oo 

l > c l i K » y .  Les personnes que n ’effraye pas ur 
travail assidu et m ethod ique u tiliseront avci 
fruits ies trois volumes Grammaire, Commeli■ 
taire et Themes de M. cle Beau)r o n i .  Enfili 
ies gens pressus emporteront en w agon  ou e 
bateau la petite brochure Esperanto et poui 
ront arriver avec elle seule k une connaii 
sance tres suffisante de la  langue.

8 ’adresser k la Presa Esperantista Socie] o: 
33, rue Lacepede, Paris-5*.
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